گزارش
برنامه دیدارهای اول پلیآف مشخص شد

زمان برگزاری پلیآف لیگ
برتر والیبال بازهم تغییر کرد!

سرپرست سازمان لیگ والیبال اعالم کرد تاریخ
برگزاری مرحلــه اول پلیآف لیگ برتر والیبال
طبق اعالم قبلی ســایت فدراســیون در تاریخ
یکم ،پنجم و هشتم اســفندماه خواهد بود .به
گزارش تســنیم منوچهر پورحســن سرپرست
سازمان لیگ والیبال ایران درباره زمان برگزاری
مرحله اول پلیآف لیگ برتر گفت« :براســاس
هماهنگــی صورت گرفته مقرر شــد تا مرحله
اول پلیآف لیگ برتر طبق اعالم قبلی ســایت
فدراســیون والیبــال در تاریخ یکــم و پنجم
اسفندماه برگزار شــود و در صورتی که نیاز به
برگزاری بازی ســوم بود ،این دیدار روز هشتم
اسفند ماه برگزار میشود ».او خاطرنشان کرد:
«در جلســه هماهنگی فدراســیون والیبال به
همراه مدیرانعامل و سرمربیان تیمهای حاضر
در لیگ برتر ،این اختیار به ســازمان لیگ داده
شــد تا برای انجام منظم رقابتها برنامهریزی
مسابقات در این مرحله توسط فدراسیون انجام
شود .پس از بررســی صورت گرفته و جلسه با
سرپرســت فدراسیون والیبال مقرر شد تا طبق
اعالم قبلی ســایت فدراسیون والیبال مسابقات
در مرحله اول پلی آف طبق روال گذشته انجام
شــود ».پیش از این قرار بود مسابقات پلیآف
در تاریخهای اول و هشــتم اسفند برگزار شود.
همچنین فدراســیون والیبــال تصمیم گرفته
دیدارهــای پایانــی لیگ برتر را نیــز در تبریز
برگزار کند ،درحالی که این شهر نمایندهای در
بین  8تیم برتر لیگ ندارد .سازمان لیگ درحال
حاضر به بهانه هماهنگی و مشــورت ،مرتب در
حال تغییر برنامه لیگ است .گفتنی است برنامه
پلیآف لیگ برتر والیبال با پایان رقابتهای دور
برگشت مشخص شد .براساس برنامهریزی انجام
شده ،این مســابقات میان  ۸تیم برتر از تاریخ
یک اسفند ماه برگزار میشود .برنامه مسابقات
روز اول به این شرح است:
اول اسفند
شهرداری ورامین – شهرداری گنبد
پیکان تهران – سایپا تهران
خاتم اردکان – کاله مازندران
فوالدسیرجان ایرانیان – پیام خراسان

حضور سهراب
مـــرادی در
وزن کشـــی
جامفجــــر

ســهراب مرادی در جام فجر که گزینشی المپیک است،
شــرکت میکند اما وزنه نمیزند .به گزارش ایسنا دارنده
مدال طالی المپیکریو ،مدتی اســت از ناحیه کمر دچار
مصدومیت شــده اما برای اینکه جام فجر وزنهبرداری که
گزینشی المپیک  ۲۰۲۰است را از دست ندهد ،قرار است
در این مسابقات وزنکشی کند .برنامه کادرفنی تیم ملی
وزنهبرداری این اســت که او در جام فجر شرکت کند اما
وزنه نزند .مرادی در این مســابقات وزن کشی میکند اما
روی تخته نمیرود و در این صورت میتواند دومین مسابقه

تشریح دالیل لغو میزبانی ایران از رقابتهای داخل سالن و اجالس روسای فدراسیونهای دوومیدانی آسیای میانه

کیهانی :هدف اصلی ما تشکیل کنفدراسیون آسیای میانه با محوریت ایران بود

رقابتهــای دوومیدانی داخل
سالن آسیای میانه درحالی قرار
بود در تاریخ  2و  3اسفند به میزبانی تهران برگزار
شود که طبق مذاکرات مجید کیهانی با دهالن
الحمد ،پیشنهاد رئیس فدراسیون دوومیدانی
ایران از سوی رئیس کنفدراسیون آسیا پذیرفته
شــد .مجید کیهانی از  3ماه قبل ،رای مثبت
دهالن برای برگزاری نخستین اجالس روسای
فدراســیونهای دوومیدانی کشورهای آسیای
میانه به منظور تشکیل فدراسیون این منطقه
درکنــار رقابتهای دوومیدانی آســیانه میانه
را گرفته بود و حتی ترکمنســتان ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و افغانستان
به عنوان  6کشــور منطقه آسیای میانه برای
حضور در ایــران اعالم موافقت کــرده بودند.
برگزاری اجالس در تهران به قدری مهم بود که
فدراسیون ایران تقبل کرده بود تمام هزینههای
حضور کشورهای شرکتکننده در رقابتهای
داخل ســالن آسیای میان ه (شــامل حضور 6
کشــور همراه با  10ســهمیه ورزشــکار و 2
سهمیه همراه) را پرداخت کند .چراکه قرار بود
در جریــان برگزاری اجالس تصمیمات مهمی
در خصوص انتخابات فدراسیون آسیای میانه،
تعیین محل و دفتر این فدراســیون ،تدوین و
اعالم تقویم مسابقات فدراسیون مذکور گرفته
شــود .درحالی که همه چیز بــه خوبی پیش
میرفت اما به ناگاه خبر رسید برگزاری اجالس

به کنفدراسیون آسیا اعالم کنی م به دلیل عدم
اســتقبال تیمها و ابهــام در برگزاری اجالس،
میزبانــی رقابتهای داخل ســالن را کنســل
میکنیم .درحــال حاضر نیز قرار اســت این
اجالس در هنگکنگ برگزار شود».

در تهران لغو شده .متعاقب این اتفاق فدراسیون
دوومیدانی ایران هــم تصمیم گرفت برگزاری
رقابتهای دوومیدانی داخل سالن آسیای میانه
را ملغی اعالم کند .پشــت پرده این اتفاق اما
چه بود ؟ مجید کیهانی در تشــریح علت ماجرا
میگوید« :فدراســیون دوومیدانــی ایران در
گرفتن میزبانــی رقابتها اهداف خود را دنبال
میکند و ما بیدلیل برای برگزاری مسابقات و
گرفتن میزبانی هزینه نمیکنیم .هدف اصلی ما
هم از برگزاری رقابتهای داخل سالن آسیای
میانــه در تهــران ،برگزاری اجالس تشــکیل
فدراسیون آسیای میانه بود.کشورهای عضو با

توجه به اینکه تازه متوجه شدند قرار است چه
اتفاق مهمی بــرای دوومیدانی ایران در جریان
برگزاری اجالس بیفتد ،به بهانه مشغلهکاری از
حضور در مســابقات سر باز زدند .چراکه هدف
اصلی ما تشکیل کنفدراسیون آسیای میانه با
محوریت ایران بود .به همین دلیل درســت در
فاصله چند روز مانده به برگزاری رقابتها ،یک
به یک نامه و ایمیل زدند که تیم و رئیسشان
در مسابقات شرکت نمیکنند .ابتدا ازبکها از
حضور در رقابتها انصــراف دادند و بعد از آن
قزاقستان ،تاجیکســتان و ...همین مسئله هم
باعث شد پنجشــنبه گذشته به صورت قطعی

با لغو میزبانی ایران از رقابتهای داخل ســالن
آسیای میانه ،حاال فدراســیون دوومیدانی به
دنبــال آن اســت که در اســفندماه یک دوره
مسابقات بینالمللی با عنوان «جام فجر» برگزار
کند .به همینمنظور دعوتنامهای رسمی ب ه 11
کشور شامل ترکیه ،عراق ،کویت ،عمان ،امارات،
آذربایجان ،ارمنستان ،قزاقستان ،اوکراین ،هند
و مالزی ارسال شــده تا آنها آمادگی یا عدم
آمادگی خود برای حضــور در این تورنمنت را
اعالم کنند .رقابتهــای بینالمللی دهه فجر
درحالی قرار اســت جایگزین مسابقات داخل
سالن آســیای میانه شود که مجید کیهانی در
واکنش به آن میگوید« :قرار اســت مسابقات
بینالمللی دهه فجر با حضور کشورهای خوب
منطقــه در تاریخ  ۱۲و  ۱۳اســفند در تهران
برگزار شــود .ما با اسپانســر قرارداد داشتیم و
میخواهیم که این مســابقات را برگزار کنیم.
ضمن اینکه به دنبال آن هستیم که هر ساله
مسابقاتی را با حضور  ۵کشــور ایران ،ترکیه،
آذربایجان ،کویت ،عمان ،عراق در تقویم خود
داشته باشیم».

حضور ستارگان کشتی آزاد جهان در جام دانکلوف

حضور ستارگان کشتی آزاد جهان از آمریکا ،گرجستان ،ایتالیا و ترکیه
در رقابتهای بینالمللی جام دانکلوف بلغارستان میتواند محک جدی
برای ملیپوشان اعزامی ایران در آستانه پیکارهای قهرمانی آسیا باشد .به
گزارش ایرنا ،این رقابتها که در طرح رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی
قرار دارد روزهای  9تا  12اســفند در بلغارستان برگزار میشود .در این
مسابقات برخالف اعالم قبلی ،تیمی از روسیه حضور نخواهد داشت اما

اشتباههایی که همچنان دامن استقالل را میگیرد
درحالی که یکی از اعضای پیشــین هیئتمدیره باشگاه
اســتقالل از وضعیت مالی خوب و تاریخی این باشگاه
ی آبیهای پایتخت
صحبت کــرده بود ،وضعیت کنونــ 
هیچ نشانی از این موضوع ندارد .به گزارش ایسنا ،پنجم
آذرماه بود که اکبر ملکی ،عضو هیئتمدیره استقالل در
آن زمان ،پس از برگزاری مجمع عمومی باشــگاه درباره
وضعیت مالی آبیهای پایتخت عنوان کرد که استقالل
تا سال  ۹۸هیچ مشــکل مالی از لحاظ ریالی ندارد که
این موضوع در تاریخ ۷۰ســاله باشگاه بیسابقه است اما
زمان زیادی الزم نبود که مشــخص شود ،آن اظهارات
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد .استقاللیها با گذشت حدود
 ۲ماه و نیم از این اظهارات ملکی ،درگیر مشکالت مالی
هستند تا جایی که بازیکنان این تیم با گالیه از مدیران
باشــگاه ،از وزیر ورزش و جوانان تقاضای کمک کردند.
البته این نخستین بار نیست که صبر بازیکنان استقالل
لبریز میشــود چون آنها در این فصــل بارها راجع به
مشــکالت مالی صحبت کردند و حتــی پیش از اردوی
ترکیه در تعطیالت نیمفصل ،دســت به اعتصاب زدند و
در تمرینهای این تیــم حضور پیدا نکردند .با توجه به
صحبتهایــی که پژمان منتظری و روزبه چشــمی در
تمرین یکشنبه استقالل داشتند ،آبیها عالوهبر اینکه
تنها ۳۰تا  ۳۵درصد از قراردادهایشان را دریافت کردند ،با
مشکل بزرگی به نام زمین تمرین مواجه هستند .مدیران
استقالل تاکنون نتوانستهاند قسط دوم حقوق بازیکنان
را پرداخــت کنند و این هفته هــم احتما ال نمیتوانند
پرداخت کننــد تا بحران مالی در اســتقالل دوچندان

گزینشی المپیک خود را پشت سر بگذارد .اولین گزینشی
او مسابقات جهانی  ۲۰۱۸بود که طال گرفت .این وزنهبردار
هماکنون به دنبال درمان خود اســت تا هرچه سریعتر به
تمرینات برگردد .هر وزنهبردار برای حضور در المپیک باید
 ۶گزینشی المپیک را پشت سر بگذارد و درواقع آماده دادن
تست دوپینگ در این رقابتها باشد که مرادی با احتساب
جام فجر دومین مســابقه گزینشی خود را هم پشت سر
میگذارد .ایلیا ایلین وزنهبردار شــاخص قزاقستان نیز در
مسابقات جهانی  ۲۰۱۸و قطر کاپ نیز وزنکشی کرد اما

مسابقه نداد تا او هم  2گزینشی المپیک را پشت سر گذاشته
باشد .گفتنی است چهارمین دوره مسابقات بینالمللی جام
فجر و گزینشــی المپیک 2020توکیو با حضور قطعی20
تی م خارجی طی روزهای 10تا  14اســفندماه به میزبانی
تهران برگزار خواهد شــد .روسیه ،کرواسی ،ترکمنستان،
مغولستان ،مجارستان ،افغانســتان ،آلمان ،عراق ،لتونی،
جمهوری آذربایجان ،رومانی ،ترکیه ،سوریه ،یمن ،کامرون،
اتریش ،قطر ،اردن ،کره جنوبی ،بنگالدش به همراه ایران
در این رقابتها حضور خواهند داشت.

شــود .البته پژمــان منتظری ،کاپیتان دوم اســتقالل
اعــام کرد که پیش از بازی با پارس جنوبی دســت به
اعتصاب نمیزنند اما پس از این بازی هیچچیز مشخص
نیست .در بروز چنین مشــکالتی موارد مختلفی وجود
دارد که مهمترین آنها عدم برنامهریزی درست مدیران
استقالل در خرج کردن بودجه این تیم بوده است .برای
مثال ،اکبر ملکی ،پس از اینکه به خاطر بازنشستگی از
هیئتمدیره استقالل کنار رفت ،در مصاحبهای با ایسنا
اعالم کرد که الحاجی گرو و مارکوس نویمایر 2 ،بازیکن
ناموفق اســتقالل در نیمفصل نخست 5 ،میلیارد تومان
برای اســتقالل هزینه داشتهاند .همین موضوع راجع به
بازیکنان دیگری مانند میثم تیموری ،فرشاد محمدیمهر
و مرتضی آقاخان که پیش از لیگ هجدهم به استقالل
پیوســتند ،هم وجود دارد .در بین ایــن  3بازیکن تنها
فرشــاد محمدیمهر در نیمفصل نخست در چند بازی
بــه میدان رفت اما میثم تیمــوری و مرتضی آقاخان با
وجود مصدومیت به استقالل پیوستند و به همین دلیل
نتوانســتند کمکی به آبیپوشــان پایتخت کنند و تنها
تیموری دقایقی برای اســتقالل به میدان رفت .آقاخان
هم که پس از پایان مصدومیت ،خودش را برای نیمفصل
دوم آماده میکرد با مصدومیتی دیگر مواجه شد تا بازهم
از ترکیب استقالل دور شود .این موارد نشان میدهد که
جذب  5بازیکن اســتقالل در ابتدای لیگ هجدهم که
میلیاردها تومان برای این تیم خرج داشته ،بیثمر بوده
و به جز هزینه گزافی که بر کیســه آبیپوشان گذاشته،
هیچ سودی برای آنها نداشته است .البته جذب ناموفق

آمریکاییها با جردن باروز و کایل اسنایدر قهرمانان جهان و المپیک در
وزنهای  74و  97کیلوگرم و ترکها نیز با اکثر کشــتیگیران مطرح
خود از جمله طاها آکگول قهرمان سنگینوزن جهان و المپیک در این
مسابقات حضور خواهند داشت .همچنین نفرات مطرح دیگری همچون
فرانک چامیزو قهرمان جهان و برنز المپیک از ایتالیا در وزن  74کیلوگرم،
گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک در وزن 125

کیلوگرم از گرجســتان به همراه کشتیگیرانی از کشورهای ژاپن ،کره
جنوبی ،چین ،قزاقستان ،فنالند ،سوئد ،اوکراین ،مصر ،هند ،ازبکستان و
نمایندگانی از کشور میزبان در این رقابتها به میدان میروند .رویارویی
رضا یزدانی دارنده  4مدال طال و برنز جهان برابر کایل اسنایدر آمریکایی،
مصطفی حسینخانی با جردن باروز و پروی ز هادی با گنو پتریاشویلی و یا
طاها آکگول از مبارزهای جذاب این تورنمنت میتواند باشد.

وقتی حباب آبی میترکد

این بازیکنان به همینجا ختم نشد چون استقالل مجبور
شــد دوباره  4بازیکن جذب کند تا شاید شکست نقلو
انتقاالتی ابتدای فصل را فراموش کند .هزینههای گزاف
برای جذب بازیکن یکی از دالیلی بوده که استقالل نتواند
ماهها حقوق اعضای باشگاه را بدهد و از برگزاری اردوی
نیمفصل در کمپ موردنظر شــفر ناتوان شــود .این در
حالی است که استقالل تاکنون از اسپانسر مشترکشان با
پرسپولیس تمام اقساط را دریافت کرده و طبیعتا باشگاه
نباید مشکل مالی چندانی داشته باشد اما شواهد و قرائن،
چنین چیزی را نشــان نمیدهد .وینفرد شفر ،سرمربی
اســتقالل هم که از بالتکلیفی بازیکنان و محل تمرین

تیمش ناراحت اســت،یکشنب ه جلســهای با مدیران
باشگاه استقالل داشت تا راهحلی برای مشکالت موجود
پیدا کنند .امیرحسین فتحی ،مدیرعامل استقالل پس از
پایان این جلسه در صحبتهایش تالش کرد که اعضای
باشــگاه را به آرامش فرا بخواند تا در آینده مشــکالت
ال باید منتظر ماند و دید
استقالل حل شود ،در نتیجه ،فع 
که پس از این جلســه اتفاق مثبتی برای آبیپوشان رخ
میدهد یا نه .در حال حاضر مدیران استقالل در تالشند
که بتوانند دوباره تمریناتشان را درمجموعه صنایع دفاع
پیگیری کنند تا حداقل اســتقاللیها از آوارگی  -طبق
گفته پژمان منتظری -درآیند.

واکنش فغانی و رفعتی به تغییر داور بازی پرسپولیس و پدیده

ن دلیل غیبتــش برای قضاوت در بازی
داور بینالمللی فوتبال کشــورما 
دیروز را عنوان کرد .درحالی که قرار بود دیدار دیروز تیمهای پرسپولیس
و پدیده شــهر خودرو توسط علیرضا فغانی قضاوت شود اما شب پیش از
بازی اعالم شــد که به دلیل کسالت این داور قضاوت بازی دیروز برعهده
اشکان خورشیدی گذاشته شد .این موضوع باعث شد تا شایعاتی در این
بــاره به راه بیفتد .علیرضا فغانی در گفتوگــو با فارس در این خصوص
گفت« :از روز جمعه احســاس بدن درد و ســرماخوردگی داشــتم و به
پزشــک مراجعه کردم .حتی زیر سرم رفتم و تحت درمان قرار گرفتم تا
بتوانم به این بازی برسم و قضاوت بازی پرسپولیس و پدیدهرا انجام دهم

اما متاســفانه شرایط جسمانیام به گونهای بود که نتوانستم به این بازی
برسم .خیلی دوست داشتم که به کمیته داوران در این بازی کمک کنم
اما این اتفاق رخ نداد و نتوانستم به این بازی برسم ».این تغییر ،اعتراض
باشگاه پدیده را به دنبال داشــت اما داود رفعتی میگوید باشگاه پدیده
حق اعتراض به تغییر داور دیدارش با پرســپولیس در مرحله یکچهارم
نهایی جام حذفی را ندارد .رئیس دپارتمان داوری در گفتوگو با ایســنا،
درباره تغییر داور دیدار پرســپولیس و پدیده در مرحله یک چهارم نهایی
جام حذفی فوتبال ایران و ســپردن این قضاوت به اشــکان خورشیدی،
اظهار کرد« :آقای فغانی یکشــنبه به مــا اعالم کردند که دچار بیماری

وزارت ورزش در انتخابات کشتی بیطرف است
درحالی که شنیده میشود وزارت ورزش برای انتخابات فدراسیون کشتی روی
امیررضا خادم نظر دارد اما محمدرضــا داورزنی معاونوزیر ورزش این موضوع
را رد کرد« :همه کســانی که تمایل دارند تا مســئولیتی در فدراسیون کشتی
داشته باشند ،شــنیدهایم که در گوشهو کنار در حال فعالیت هستند اما هنوز
چیزی معلوم نیست که چه کسی میخواهد ثبتنام کند و چه کسی میخواهد
فعالیت کند .طبیعتا ما در این موضوع ورود نمیکنیم که بخواهیم در مورد فرد
ال معاون پارلمانی وزارت ورزش اســت و
خاصــی صحبت کنیم .آقای خادم فع 
طبیعتا سفرهای اســتانی خود را به دلیل مسئولیتشان دارند ،اگر یک روزی

آنفلوانزا شــدهاند و توانایی قضاوت در دیــدار دیروز برابر پدیده را ندارند
و ما هم علیرغم میل باطنی مجبور به تغییر داور شــدیم و آقای اشکان
خورشــیدی را برای این موضوع انتخاب کردیم ».رئیس دپارتمان داوری
فوتبــال در ادامه همچنین درباره اعتــراض پدیده و همچنین خاطره بد
آنها از اشکان خورشــیدی که در دیدار برابر استقاللخوزستان ،یحیی
گلمحمــدی را از نیمکــت اخراج کرده بود ،تصریح کــرد« :پدیده حق
اعتراض ندارد چون آنها مســئول انتخاب داور برای بازیشان نیستند.
وظیفه این تیم بازی کردن در زمین فوتبال اســت و انتخاب داور برعهده
کمیته داوران است».

داورزنی :به والیبال برنمیگردم

ثبتنامها شــروع شــد و آقای خادم هم ثبتنام کــرد و درحالی که هنوز این
موضوع معلوم نیســت ،طبیعتا این اختیار را دارد که برنامههای خود را همانند
دیگران ارائه کند .امیدوار هســتیم شرایط در آینده به گونهای تنظیم شود که
بحثهایی که در رســانهها مطرح میشود ،شائبه به وجود نیاورد که برای فرد
خاصی تبلیغات میشود و یا صحبت میشود .وزارت ورزش نه به کسی گرایشی
دارد و نه صحبتی کرده اســت ،سعی میکنیم بیطرفی خود را حفظ کنیم».
بهگزارش فارس داورزنی درمورد عملکرد فدراســیون والیبال و اینکه از زمانی
که او از این فدراسیون جدا شده ،عملکرد این فدراسیون چندان مناسب نبوده و

شنیده میشود قرار است او به فدراسیون والیبال بازگردد هم گفت« :بنده عضو
هیئت رئیســه جهانی والیبال و نایبرئیس آسیا هستم .طبیعتا در فدراسیون
جهانی والیبال حضور و مسئولیت آسیای مرکزی را هم بر عهده دارم و نسبت به
والیبال نمیتوانم بیتفاوت باشم اما اینکه بخواهم دخالتی کنم اینطور نیست.
در مورد اینکه شــایعه شده من در حال بازگشت به فدراسیون والیبال هستم
اینطور نیســت ،من در خدمت والیبال کشور در آن نقشی که هستم ،خواهم
بود و از والیبــال حمایت خواهیم کرد اما اینکه انتخابات آن چه زمانی برگزار
شود و ثبتنامها چه موقع باشد سعی میکنیم در کوتاهترین زمان اتفاق بیفتد».

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
آقای شاهینطبع ســرمربی محترم بسکتبال با شجاعت تیمداری کن.
زشــته برای شخصیت شما اینقدر ترسو باشــی .حامد و ارسالن و صمد،
بازیکنانی بودن که با زور آمپول بســکتبال ما را آقای آسیا کردند ،شجاع
شه!
باش .غیر از این در خروجی هم به زودی به روی شما باز می 
بهتر نیســت از حرفهای شــخصیتی مثل علی آقا پروین جای دیگری
استفاده بشود تا ستون طنز و شوخی؟!
رنکینگ فیفا هم از عجایب خلقت هست! تیم ملی ایران  -3صفر از ژاپن
شکســت خورد ولی باز هم تیم اول آسیاســت! به نظر میرسد فیفا هوای
کیروش را دارد.
چرا در ویژهنامه ورزشی فقط از تیمهای تهرانی مینویسید .همیشه تیتر
شما سرخابی است .رویه خود را تغییر دهید تا مخاطبان عصبانی نشدهاند.
دوســتان واقعبین باشــیم ،تیم پدیده با امکاناتی کــه دارد ،جایگاهش
ردههای باالی جدول نیســت و تاکنون با غیــرت فراوان چنین جایگاهی
دارد .با یک یا چند باخت مربی جوان و دلسوزان را به باد انتقاد نگیریم.

اخبار
تکذیب درخواست حضور ناظر جهانی برای
انتخابات جودو!

براســاس اعالم وزارت ورزش انتخابات فدراســیون جودو قرار اســت ۲۵
اسفندماه برگزار شود .هرچند تاکنون اسامی دقیق نامزدهای حاضر در این
انتخابات اعالم نشده ،ولی انتشار یک خبر ورزش ایران را در شوک قرار داد.
درحال حاضر عمادی سرپرســت فدراسیون جودوست و شنید ه شده که از
سوی فدراســیون جودو به فدراسیون جهانی نامهای ارسال شده ،مبنی بر
اینکه فدراسیون جهانی یک نفر را به عنوان ناظر برای حضور در انتخابات
ریاســت فدراســیون جودو به ایران اعزام کند! این درحالی است که مدیر
جدید روابط عمومی فدراســیون جودو در تماس با فارس چنین موضوعی
را تکذیب کرد .چراک ه گفته میشــود حضور نماینده فدراسیون جهانی در
مجمع انتخابات یک فدراسیون ملی شرایط خاصی را میطلبد که مهمترین
آن تعلیق آن رشته اســت .حالآنکه فدراسیون جودو تا به امروز مشکل
تعلیق نداشــته .در مرحله دوم اختالفات عمیق و الینحل میان مسئوالن
وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک و فدراسیون آن کشور مربوطه میتواند
پای فدراسیون جهانی را به مسائل داخلی و انتخابات فدراسیونهای ملی باز
کند که در حال حاضر نیز هیچ اختالفی بین این مجموعهها وجود ندارد.

ارسال اساسنامه کمیته ملی المپیک به IOC

اساســنامه کمیته ملی المپیک پس از تصویب توسط مجمع ،برای ترجمه
رفته بود که دبیرکل کمیته ملی المپیک از ارسال این اساسنامه به کمیته
بینالمللی المپیک خبر داد .این اساســنامه دیروز به  IOCارســال شــد.
مهمترین مواردی که در این اساسنامه وجود دارد بحث انتخاب خزانهدار و
دبیرکل است که به پیشنهاد رئیس و تایید هیئت اجرایی و با حق رای باشد.
بحث دیگر عضویت یک رئیس فدراسیون المپیکی دیگر در هیئت اجرایی
و تعیین تکلیف روسای فدراسیونهای عضو هیئت اجرایی است که به هر
دلیلی در دوره  4ساله خود کنار میروند .کمیته ملی المپیک پیش از این
صورتجلسه مجمع را هم برای  IOCارسال کرده بود که البته هنوز کمیته
بینالمللی المپیک در این مورد اظهارنظری نکرده است.

ســوژهــ

وزارت ورزش مکلف به عرضه سهام باشگاه پرسپولیس و
استقالل در بورس شد

مجلــس ،وزارت ورزشو جوانــان را مکلف کــرد با همکاری ســازمان بورسو اوراق بهادار و ســازمان
خصوصیســازی تا پایان شهریور  ۹۸شرایط پذیرش باشگاه پرسپولیس و استقالل در بازار پایه فرابورس
را فراهم کند .به گزارش ایســنا ،نمایندگان مجلس شــورای اســامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز
مجلس بند الحاقی یک تبصره  ۲الیحه بودجه ســال  ۹۸را بررسی کرده و به تصویب رساندند .براساس
ایــن مصوبه ،وزارت ورزشو جوانان مکلف اســت با همکاری ســازمان بورسو اوراق بهادار و ســازمان
خصوصیســازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ،۹۸شرایط پذیرش  2شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس
و اســتقالل را در بازار پایه فرابورس فراهم نماید .پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه  ۵درصد
ســهام هر یک از  2شرکت جهت کشــف قیمت  ۵۱درصد ســهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام
به صورت خرد عرضه میشــود .در جریان بررســی این بند از تبصره  ۲الیحه بودجه ســال  ۹۸تعدادی
از نمایندگان در موافقت با آن بیان کردند که اکنون تنها باشــگاههای دولتی در ســطح کشــور باشگاه
پرسپولیس و استقالل است و دولت باید با واگذاری آنها از باشگاهداری خارج شود .عدهای از نمایندگان
در مخالفت با این بند بیان کردند که  ۵۱درصد از سهام این  2باشگاه نباید در اختیار یک فرد قرار گیرد.
بلکه بهتر اســت تمام سهام این  2باشــگاه به صورت خرد در بازار عرضه شود .علی الریجانی که ریاست
جلسه علنی را برعهده داشت ،در جریان بررسی این بند بیان کرد« :بودجه کل کشور ۴۵۰هزار میلیارد
تومان است و از واگذاری این  2باشگاه رقم ناچیزی حدود ۵۰۰میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد
داشت .بهتر است از بیان ادامه پیشنهادات منصرف شده و از این وضع عبور کنیم».

ایران -ترکمنستان؛ اولین گام امیدها در مسیر المپیک

برنامه گروههای  11گانه مرحله نخست از دور مقدماتی المپیک 2020توکیو در سایت کنفدراسیون
فوتبال آسیا قرار گرفت .به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،در وبسایت  AFCبرنامه کلیه
مســابقات  11گروه دور اول از مرحله مقدماتی بازیهای قهرمانی زیر  23ســال آســیا قرار گرفته
که رقابتهای انتخابی فوتبال المپیک  2020به شــمار میرود .در این برنامه ســاعت و تاریخ کلیه
مسابقات از جمله بازیهای گروه سوم رقابتها با حضور ایران ،عراق ،یمن و ترکمنستان اعالم شده،
همچنین نام ورزشــگاه پاس به عنوان میزبان این رقابتها دیده میشــود .نخستین بازی رقابتهای
گروه ســوم روز دوم فروردین ســاعت  15:45دقیقه بین تیمهای عراق و یمن برگزار خواهد شــد
همچنیــن تیم المپیک ایران ســاعت  18:45دقیقه برابر ترکمنســتان به میدان مــیرود .در پایان
رقابتهای مرحله گروهی 15 ،تیم برتر شــامل بر  11تیم صدرنشــین گروهها به همراه  4تیم برتر
دوم درکنار تایلند ،که میزبان رقابتهای دور نهایی اســت ،قرار میگیرند تا در مرحله نهایی بازیها
مسابقات در  4گروه  4تیمی و با حضور  16تیم در بانکوک برگزار شود 3 .تیم برتر مسابقات قهرمانی
زیر  23سال آسیا در تایلند جواز صعود به رقابتهای المپیک 2020توکیو را کسب خواهند کرد.

برتری دینامو زاگرب با بازی محرمی

در آخرین بازی هفته بیســتو یکم لیگ یک کرواسی ،تیم دیناموزاگرب که صادق محرمی را پس از
 7بازی در ترکیب داشت ،در استادیوم ماکسیمیر مقابل اسالون بلوپو رده هفتمی قرار گرفت .دینامو
زاگــرب که بعد از  5پیروزی متوالی در لیگ یک کرواســی ،به دنبال جبران باخت اخیرش در لیگ
اروپا مقابل ویکتوریا پلژن چک بود ،توانســت دوباره به برتری دســت پیدا کند و با نتیجه  - ۳صفر
اســاون بلوپو را شکســت دهد تا  ۵۴امتیازی شده و فاصله امتیازیاش در صدر جدول ،با اوسییک
رده دومی را به  ۱۴امتیاز افزایش دهد .صادق محرمی ،مدافع راست ایرانی که بعد از  4مسابقه لیگ
یک کرواسی به ترکیب دیناموزاگرب بازگشته بود ،حضور ۹۰دقیقهای برابر اسالون بلوپو داشت.

تقلید منصوریان از کیروش در انگیزهبخشی به بازیکنان

سرمربی ذوبآهن برای صعود این تیم به لیگ قهرمانان آسیا از کارهای سرمربی سابق تیم ملی ایران
الهــام گرفت .به گزارش خبرآنالین ،ذوبآهن برای صعود به لیگ قهرمانان آســیا باید مقابل الغرافه
بازی کند .این بازی در مرحله پلیآف برگزار میشــود .شاگردان علیرضا منصوریان که این روزها در
قطر حضور دارند ،با سورپرایز جالب سرمربی خود مواجه شدند .او با قرار دادن نام و عکس بازیکنانش
روی کارتهــای مخصوص به آنان انگیزه داد تا فراموش نکنند تنها هدف ذوبآهن از حضور در قطر
صعود به لیگ قهرمانان آسیاســت .پیش از او کارلوس کیروش نیز در اردوی تیم ملی پیش از آغاز
جام ملتهای آســیا با همین شمایل به بازیکنانش انگیزه داده بود .منصوریان هم تالش کرد با الگو
قرار دادن حرکت سرمربی پرتغالی اهمیت بازیهای پیش رو را به بازیکنانش یادآوری کند.

